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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Pricină Gabriel Nicolae 

Adresă(e) Strada Constantin Brâncoveanu nr. 69, bl 47A, ap. 15, Craiova, Judeţul Dolj 

Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

Mobil: 0769636231 

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri) gabrielpricina@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 06.12.1968 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Octombrie 2004- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat  

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii la disciplinele sociologie rurală şi urbană, sociologia problemelor sociale, relaţii publice, 
protocol, sociologie economică, sociologie generală. 
Coordonare echipe de cercetare de teren (sondaje, studii, monografii) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2006-2009  

Calificarea / diploma obţinută Doctor (teză de doctorat susţinută în data de 18 septembrie) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul fundamental: Sociologie  
cercetarea sociologică avansată s-a finalizat cu teza de doctorat Populaţia României şi resursele de 
muncă din mediul rural  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Perioada 2004-2006 

mailto:gabrielpricina@gmail.com
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Calificarea / diploma obţinută Master sociologia comunicării şi jurnalism (media de absolvire 10,00) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sociologia comunicării şi a opiniei publice 
Comunicare şi relaţii publice 
Sociologia comportamentelor colective 
Conceperea şi elaborarea produsului mediatic 
Elemente de imagologie 
Dreptul şi etica jurnalistică 
Paradigme ale comunicării de masă 
Metode de cercetare în ştiinţele comunicării 
Tipuri şi stiluri de comunicare (politică, publicitară) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Perioada 2000-2004 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în Filozofie- sociologie (media de absolvire 9,50) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline generale 
Filozofie, sociologie 
Discipline particulare 
Sociologie generală 
Logică clasică şi modernă 
Istoria filosofiei antice 
Metode  şi tehnici în cercetarea sociologică 
Filosofia şi sociologia politicii 
Psihologia socială 
Etică 
Teoria cunoaşterii 
Teorii şi paradigme ale gândirii şi acţiunii sociale 
Filosofia şi sociologia culturii 
Filosofia istoriei 
Filosofia analitică 
Sociologie rurală şi urbană 
Epistemologie socială 
Sociologia organizaţională 
Antropologie filosofică 
Metodica predării disciplinelor de specialitate 
Filosofia imaginarului 
Teorii şi curente sociologice contemporane 
Logici filosofice 
Praxiologie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie, Filozofie, Geografie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Perioada 2009 

Curs de perfecţionare Curs de Politici publice şi Advocacy  
„Creşterea capacităţii grupurilor societăţii civile în influenţarea politicilor publice şi a proceselor 
decizionale”, Academia de Advocacy, în cadrul proiectului „CONSENSUS- Stimularea dezvoltării 
politicilor publice prin aportul părţilor implicate ale societăţii civile; Un exerciţiu eficient şi responsabil al 
democraţiei participative în acţiune” cu sprijinul nemijlocit şi suportul financiar al Trust for Civil Society 
in Central & Eastern Europe, Bucureşti 

  
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza   B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: cercetarea sociologică este o activitate colectivă care presupune colaborarea cu mai 
multe persoane la diferite nivele ale programului derulat 
Capacitate de comunicare: pentru atingerea obiectivelor asumate de grupul de cercetare este nevoie 
de comunicare clară şi concisă, în concordanţă cu obiectivele cercetării.   
Capacitate de adaptare la medii culturale şi sociale diferite, dobândite în urma cercetărilor de teren 
care au presupus contactul cu persoane din toate mediile sociale şi culturale, cu nivele diferite de 
educaţie 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonator echipe de cercetare de teren. Activitatea de cercetare și culegere a datelor m-a ajutat să 
dobândesc competenţe în organizarea eficientă a unui grup de lucru în raport cu obiectivele 
Organizator: capacitatea de a distribui sarcini pentru se atinge obiectivele finale în funcţie de grupul 
de persoane şi abilităţile membrilor acestuia (în prezent coordonator al unei echipe de 24 de studenţi 
pentru realizarea unui studiu de marketing pentru un agent comercial din Craiova) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point ) 
Cunoştinţe bune de utilizare a programului SPSS 
Cunoştinţe elementare de grafică (CorelDraw) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cercetare ştiinţifică 
2003-2005: membru al echipei de cercetare pentru finalizarea    grantului Ocuparea forței de muncă în 
județul Dolj, finanţat de C.N.C.S.I.S. 
2007: Membru al echipei de cercetare pentru finalizarea grantului Probleme de ocupare a forţei de 
muncă din mediu rural în contextul integrării în U.E., finanţat de C.N.C.S.I.S.  
2007-2009 : Membru al echipei de cercetare în cadrul proiectului : Community Youth Network for Active 
Citizenship- Educaţia extracurriculară- premisa pentru cetăţenia activă locală, proiect care se înscrie în 
proiectul Parteneriat Strategic pentru Cetăţenie Activă  Locală, derulat de Asociaţia Regională pentru 
Dezvoltare Rurală, finanţat de Consiliul Europei prin Fundaţia Europeană pentru Tineret şi Agenţia 
Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT) 
2008 : Expert în cadrul proiectului „Parteneriatul- retorică sau realitate ?” finanţat de Open Society 
Institute, Balkan Trust for Democracy, a project of the Marshal Fund of the United States 
2009: Cercetare Identificarea copiilor cu comportamente atipice sau cu tulburări mintale din învăţământul preşcolar cu vârste cuprinse între 3 şi 5 ani". Centrul 
Comunitar Independent de Sănătate Mintală pentru Copii, Fundaţia Salvaţi Copii, Tg. Jiu,  în parteneriat cu Inspectoratul Școlar jud. Gorj și Autoritatea de 
Sănătate Publică Gorj 
2009: expert în echipa de management a proiectului Modernizare şi performanţă în Administraţia 
Publică Locală, Universitatea din Craiova, finanţat de FSE, PODCA, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de  
structură şi management al ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie 1.3. : Îmbunătăţirea 
eficacităţii organizaţionale 

 
Cercetare de teren, prelucrare statistică a datelor, rapoarte de cercetare 
noiembrie 2009, Sondaj de opinie privind cunoaşterea intenţiilor şi opţiunilor politice ale electoratului din 
Strehaia, Institutul de sondare a opiniei publice Craiova şi Institutul Social Oltenia 
noiembrie 2009, Sondaj de opinie privind cunoaşterea intenţiilor şi opţiunilor politice ale electoratului din 
Turnu Severin, Institutul de sondare a opiniei publice Craiova şi Institutul Social Oltenia 
noiembrie 2009, Sondaj de opinie privind cunoaşterea intenţiilor şi opţiunilor politice ale electoratului din 
Vânju Mare, Institutul de sondare a opiniei publice Craiova şi Institutul Social Oltenia 
noiembrie 2009, Sondaj de opinie privind cunoaşterea intenţiilor şi opţiunilor politice ale electoratului din 
Orşova, Institutul de sondare a opiniei publice Craiova şi Institutul Social Oltenia 
iulie 2009- Opţiunile cetăţenilor privind consumul mass-media în Municipiul Craiova, Institutul Social  
Oltenia, Universitatea din Craiova 
iulie 2009- Opinia populaţiei din Craiova despre fenomenul violenţei intrafamiliale, Institutul Social  
Oltenia, Universitatea din Craiova  
iulie 2009- Cunoaştere opţiunilor consumatorilor de pâine din municipiul Craiova, Institutul Social Oltenia, 
Universitatea din Craiova 
mai 2009- Intenţiile de studiu în învăţământul superior ale elevilor din ultimul an de liceu  
(Municipiul Craiova), Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova 
martie 2008- Opiniile şi opţiunile politice ale electoratului craiovean în perspectiva alegerilor locale din  
1 iunie 2008, Institutul de sondaje şi cercetări al SC Beladi Craiova  
noiembrie 2008- Strategia de dezvoltare a Municipiului Craiova. Calitatea serviciilor oferite populaţiei  
de către  Primăriei Craiova- 2008 Institutul Social  Oltenia, Universitatea din Craiova 
noiembrie 2008- Exit Poll- alegerile parlamentare. Coordonator echipă de culegere a datelor.  
Universitatea din Craiova în colaborare cu INSOMAR Bucureşti  
noiembrie 2008. Sondaj preelectoral în colaborare Universitatea din Craiova- INSOMAR Bucureşti.  
Coordonator echipă de culegere a datelor 
august 2008, Participarea tinerilor la guvernarea locală, Agenţia Regională pentru Dezvoltare Rurală,  
Tg, Jiu, studiu finanţat de Consiliul Europei prin Fundaţia Europeană pentru Tineret şi Agenţia  
Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (coautor) 
august 2007- Strategia de dezvoltare a Municipiului Craiova 2007-2025 Consultarea cetățenilor. 
 Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova 
iunie-iulie 2007 Strategia de dezvoltare a Municipiului Craiova în perioada 2007-2025 Consultarea  
cetățenilor. Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova 
febr. 2004 – Cunoaşterea preferințelor şi a opţiunilor politice ale electoratului din zona Filiaşi, Institutul  
Social Oltenia, Universitatea din Craiova 
2004 – Opţiunile de vot ale electoratului craiovean la alegerile locale din 6 iunie 2004, anchetă  
sociologică, Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova 
iulie 2004 – Cunoaşterea, aprecierea şi utilizarea serviciilor de pe piaţa imobiliară din Craiova, Institutul  
Social Oltenia, Universitatea din Craiova 
febr. 2004 – Cunoaşterea opiniilor şi a opţiunilor politice ale electoratului din Craiova, Institutul Social  
Oltenia, Universitatea din Craiova   (prelucrare date şi analiza finală) 
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Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oct. 2003 – Cunoașterea audientei radio şi a preferințelor publicului ascultător din Oltenia, Institutul  
Social Oltenia, Universitatea din Craiova 
dec. 2003 – Publicul presei, televiziunii şi radioului. Sondaj de opinie în rândul populației din Oltenia,  
Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova  
 
Cărți publicate 
Monografia sociologica a orașului Govora (coautor), Editura Beladi, Craiova, 2002,  
Monografia sociologică a comunei Licurici – jud. Gorj (coautor), Editura Beladi, Craiova, 2003 
Monografia sociologică a comunei Braloştiţa – jud. Dolj (coautor), Editura Beladi, Craiova, 2004 
Monografia sociologică a comunei Licurici - jud. Gorj (coautor), Ediția a II-a, Editura Beladi, Craiova,  
2004 
Monografia sociologică a comunei Gighera - jud. Dolj (coautor), Editura Beladi, Craiova, 2005 
Monografia sociologică a comunei Podari - jud. Dolj (coautor), Editura Beladi, Craiova, 2005 
Monografia sociologică a comunei Goicea-jud. Dolj (coautor), Editura Beladi, Craiova, 2006 
Monografia sociologică în România. Cercetări sociologice de teren (coautor), Editura Beladi, Craiova, 2006 
Populația României şi resursele de muncă locale (coautor), Editura Beladi, Craiova, 2006 
Sociologia culturii româneşti (coautor), Editura Beladi, Craiova, 2006 (Selecţia textelor şi structura tematică) 
Monografia sociologică a comunei Breasta- Județul Dolj (coautor), Editura Beladi, Craiova, 2007  
Sociologia culturii. Antologie (coautor), Editura Beladi, Craiova, 2007 
Filosofia culturi. Antologie (coautor), Editura Beladi, Craiova, 2007 
Universitatea din Craiova. Monografie  (1947-2007), (coautor), Editura Beladi, Craiova, 2007 
Principalele probleme sociale ale mediului rural din România, Editura Beladi, Craiova, 2010 
 
Articole, studii, recenzii publicate în reviste de specialitate 
Atitudinea faţă de reuşita socială şi relaţionarea acesteia cu elemente care influenţează reuşita socială, 
Revista Universitară de Sociologie, anul VI, nr.1/2009, Universitatea din Craiova   
Coordonate social-istorice ale dezvoltării satelor din România, Analele Universității din Craiova, Seria  
Istorie, nr. 1 (15)  
Les Premisses historiques du processus de globalization, Analele Universității din Craiova, Seria  
Istorie, nr. 1 (15), Universitatea din Craiova 
Eforturile de integrare pe piaţa muncii a lucrătorilor  din mediul rural (comunicare), Conferinţa Naţională cu participare internaţională Educaţie şi schimbare 
socială, Oradea 21-22 februarie, 2009, Universitatea din Craiova  
Distribution in labor by education human resources, Revista Universitară de Sociologie,  
Anul V, nr. 2/2008, Universitatea din Craiova 
A General Outlook of the Demographic Phenomena in Romania, Revista Universitară de Sociologie,  
Anul V, nr. 1/2008, Universitatea din Craiova  
Considerations upon on context legislative and social history the reform in agriculture  (comunicare),  
Conferinţa Internaţională Modernizare socială şi dezvoltare comunitară, Craiova, 21-23 noiembrie 2008 
Conditions d´habiter et utilités publiques dans la Region de Développement Sud-Ouest Olténie, 
 Revista Universitară de Sociologie, Anul IV, nr. 2/2007, Universitatea din Craiova (coaut.)    
Ocuparea forţei de muncă din Regiunea de Dezvoltare 4 Sud-Vest Oltenia (comunicare), 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice  24-25 mai 2007, Universitatea din Bucureşti 
L’èvolution du phénomène de l’infractionalité en Roumanie, Revue universitaire de Sociologie,  
Anul IV, nr. 1/2007 (coautor) 
Elemente caracteristice ale pieţei forţei de muncă din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia.  
Oportunităţi şi resurse (comunicare), Simpozionul ştiinţific naţional “Sociologia şi dezvoltarea socială”, 
8-9 decembrie 2006, Universitatea din Craiova 
Aspecte definitorii ale regiunilor de dezvoltare din România în funcţie de structura ocupaţională a 
populaţiei, Revista Universitară de Sociologie, nr. 12/2006, Editura Universitaria Craiova (coaut.)  
Demersuri de diagnoză şI soluţionare a problemelor comunităţilor rurale, utilizând indicatorii de  
dezvoltare regională (comunicare), Conferinţa internaţională “Cultură, dezvoltare, identitate,  
perspective actuale”, 26-27 octombrie 2006, Universitatea din Oradea  
Forme de manifestare ale comportamentului deviant în mediul rural, (comunicare), Simpozionul 
ştiinţific “Cercetarea monografică în sociologia românească şi europeană”- 
Ediţia I: “Monografia sociologică în România”, Craiova, 15-16 decembrie 2005  
Recenzarea lucrărilor Congresului Asociaţiei române de Sociologie, Revista Universitară de  
Ştiinţe Sociale, nr.1/2004, Universitatea din Craiova 
Cercetarea ştiinţifică a pieţei imobiliare (art.), Rev. Publio, Craiova, nr. 2, 3/2004 
Modalităţi specifice de adaptare la mediul penitenciar, Analele Universităţii din Craiova,  
Seria Filozofie-Sociologie-Stiinţe politice, nr.13/2004, Editura Universitaria Craiova 
De la libertate în penitenciar, Rev. Universitaria, nr 1, ianuarie 2005 
Evoluţie şi excluziune socială în România contemporană, Revista Universitară de Ştiinţe Sociale, 
 Anul I, nr.2/2004 
Dezvoltare socială şi evoluţie rurală (comunicare în colab.), Congresul Asociaţiei Române de Sociologie, 
Oradea, 11-13 septembrie 2003 
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